
 UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SKHCN-TĐC  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2020 

V/v thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính 

kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

 

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu. 
 

Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ 

quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một 

cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 

03/6/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thực 

hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng 

đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Thực hiện Công văn số 10454/UBND-VP ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

V/v thực hiện thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc thực hiện tiếp nhận thủ tục 

hành chính kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập 

khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trên Cổng thông 

tin một cửa quốc gia, tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn/ từ ngày 01/10/2020. 

Chi tiết vui lòng liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ: thông qua Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: số 379 Hà 

Huy Tập, P. Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện 

thoại: (0254) 3810019/ 3702256. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo đến các tổ chức, doanh nghiệp 

nhập khẩu được biết và triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Cục Hải quan tỉnh (p/h); 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- GĐ Sở KH&CN (b/c); 

- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng website); 
- Lưu: VT, TĐC.  
 Trần Duy Tâm Thanh 

https://vnsw.gov.vn/
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